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Døve	  hjelper	  døve	  i	  Syria
Av	  Gunnar	  Dehli

KOM	  OG	  SE!	  

Førjulstid i Damaskus, Syria     Foto: Anonym
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08. desember 2012 - 

Ofte rammes døve 
ekstra hardt i krig og 
konflikter. Varslinger 
om farer og annen 
informasjon glipper 
lett. Utrygghet kan 
føre til at noen ikke 
våger å gå ut, men 
låser seg inne. 
Vi kjenner til at døve 
er drept under 
konflikten i Syria. 

Til tross for denne situas-
jonen er de døve i DMIs 
menighet i Damaskus 
aktive og engasjerte. 
Fremdeles kommer de 
ukentlig sammen til 
møter. Like ofte arran-
geres samlinger for barna. 
På møtene ber de for land 
og folk. Samtidig får de 
vite nytt, hva som skjer.
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Flyktninger strømmer inn i Damaskus. 
Blant dem er det flere døve. Både fra 
Homs og fra Aleppo er det kommet 
grupper av døve til byen. Menigheten 
forsøker å ta seg av flyktningene. 
Mange har mistet alt de eier. 

Fadi, på 18 år, er en av dem som har 
flyktet til Damaskus etter at familiens 
hus ble knust og de mistet sine jobber.
De fleste kristne i Damaskus skal 
visstnok være flyktet  fra landet. De 
døve sier at de har ikke noen andre å 
flykte til.
DMIs arbeid i Syria ledes av to unge 
(hørende) menn: Nedal Sleman og Fadi 
Alchoufi. De arbeider under svært 
vanskelige forhold. Nylig gikk en bombe 
av i området der de bor. 19 mennesker 
ble drept. Selv hadde de vært der det 
skjedde 3 minutter tidligere. For et par 
uker siden ble Nedal innesperret i to 
timer i et hus som raste sammen etter 
bombing.

Døvemenigheten i Damaskus 
samles midt i krig og uro

Bibelord:

«For	  et	  barn	  er	  oss	  født,	  en	  sønn	  
er	  oss	  giG.	  Herreveldet	  er	  lagt	  på	  
hans	  skulder.	  Han	  har	  fåG	  
navnet	  Underfull	  rådgiver,	  veldig	  
Gud,	  Evig	  far,	  Fredsfyrste.»

Jesaia	  	  9,6

Nedal Sleman og Fadi Alchoufi
 Be om Guds fortsatte beskyttelse for 
dem og døvemenigheten i Damaskus.
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20 års jubileum ved skolen i Davao, Elever fra døveskolen i Kalay, 
Filippinene     Myanmar vinker en julehilsen
Festmat ved juleavslutningen ved Emmanuel Christian School for the 
Deaf, Kenya. Lærerne fikk hver sin geit i julegave. Stor glede!
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Et ektepar på Sørlandet rundet 
begge 80 år. Dette ville de feire 
felles. Familie og venner i alle 
aldre ble invitert. Samtidig ble 
gjestene forklart at gaver til de 
jubilerende ikke var aktuelt. 
Imidlertid ville pengegaver til 
DMIs arbeid blant døve i fattige 
land bli mottatt med takk!
Alice og Bjarne Andersen hadde i 
lengre tid kjent til DMIs arbeid blant 
døve. Mange mennesker knyttet til 
Frikirken i Kristiansand har over år 
støttet arbeidet og ekteparet Muir har 
flere ganger besøkt menigheten. Etter 
en misjons-kveld på en leir sist sommer, 

bestemte de seg for at Jubileumsgaven 
måtte gå til DMI. «Vi har jo alt, så det 
er bedre at noen som trenger det kan 
få,» sa de. 
På festen holdt Alice en orientering for 
alle gjestene om arbeidet til Deaf 
Ministries International. Det ble en 
meget hyggelig fest med andakt av 
Bjarne og mye sang, deilig mat og 
mange gode ord til de jubilerende.
Gjestene støttet opp om deres gave-
ønske og 12.100 kroner kunne sendes til 
DMI Norge.
Alice og Bjarne oppfordrer gjerne andre 
til å gjøre det samme.

Feiret	  felles	  80-‐årsjubileum
-‐	  gavene	  gikk	  til	  DMI	  Norges	  arbeid
Av	  Gunnar	  Dehli
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Hilsen	  fra	  Lill	  Muir
Av	  Lill	  Muir

Takk for forbønn for Kumiko og hennes 
mann! 
Han døde ikke lenge etter at forrige bladet 
ble sendt ut. Gud var nær til tross for 
smerter og sorg. Både Kumiko og mannens 
vitnesbyrd ble en sterk opplevelse for 
menneskene omkring dem, også for meg.  I 
dagboken sin hadde han skrevet en spesiell 
takk til hver og en på sykehuset, det være 
seg leger, pleiere, vaskekoner osv., ingen 
var uteglemt! Deres to voksne døtre og 
Kumiko fikk også sin spesielle takk. Det 
hviler fred over Ryuichis minne. 

Sommerhilsen!
Neville, Lill og familien hilser fra 
Australia. I skrivende stund har vi 
+27 grader, i morgen kanskje +40, 
dagen derpå kanskje bare 17. Slik 
skifter været i Melbourne! 
Neville er vel hjemme igjen etter 
nok en lang reise, denne gangen for 
å møte givere og forsøke å knytte 
nye kontakter for DMI. 
Vi takker Gud for hver og en av dere 
og ønsker dere God Jul! 

DMI har nær kontakt med organisasjonen Hearts & Hands i Yunan. 
De jobber for sysselsetting blant døve. Noen av deres produkter har vi 
hatt med til Norge. I år ble DMI-Australia invitert til flere førjulssalg i 
Melbourne, og Lill fikk ansvaret. Susan, en av våre døve styre-
medlemmer i Australia hjalp til. Resultatet ble bra og vi kunne glede oss 
over nye kontakter og nye muligheter.
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Møte	  i	  DMIs	  internasjonale	  styre

Slik så det ut da styret holdt sine 
drøftinger over tre dager. For å spare 
penger ble møtet gjennomført som en 
videokonferanse. Josephat kom fra 
Kenya til Norge. Yong Whan dro til 
Australia fra Sør-Korea. Dermed satt en 
gruppe i Oslo og den andre i 
Melbourne. Kommunikasjonen 
foregikk med engelsk tale og skrift og 
på 3-4 ulike tegnspråk. 5 tolker var i 
sving. Mange viktige saker ble drøftet, 
både strategier for arbeidet framover, 
og policy på ulike områder. Samtidig 
fikk vi foretatt en grundig gjennom-
gang av den vanskelige økonomiske 
situasjonen og satt opp et budsjett for 
2013.

Det Internasjonale styret for 
DMI uttrykker sorg over at 
DMI igjen bare kunne gi 
våre medarbeidere ute i de 
ulike feltene en redusert 
lønn. I forrige måned fikk de 
ikke mer enn 40 % av sin 
lønn, og den var lav i 
utgangspunktet! Likevel er 
det få av våre medarbeidere 
som gir opp. De ber istedet!
Styret vil oppfordre alle
støttepartnere som ber, om å 

legge seg denne situasjonen på hjertet. 
Har du også anledning til å gi en ekstra 
støtte, vil det komme svært godt med 
akkurat nå

KINA
DMI har vært aktive på flere felt i Kina 
i nesten 10 år. Myndighetenes tall på 
døve, ligger på omkr 20 mill. Mange 
setter tallet langt høyere. To Tre-selv-
kirker har vist stor velvilje overfor 
DMIs arbeid. En døvemenighet skal få 
“husvære” i en slik registrert kirke. En 
annen vil hjelpe til med å søke om 
offisiell registrering av vår første 
døvemenighet. Får de det, kan det bli et 
viktig steg framover. Be for døve der! 

Nyhetsglimt
Av	  Gunnar	  Dehli	  og	  Lill	  Muir
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• Takk for at syklonen og uværet i 
Filippinene nylig ikke skadet noen av 
våre folk, selv om det rammet noen 
bygninger.

• Takk for  at det Internasjonale 
styremøtet nå i desember brakte 
arbeidet et godt skritt framover

• Takk for vekst i DMI s arbeid i 
Zambia. Be for døve i fengsel der.

• Be for døvemenigheten i 
Damaskus

• Be for alt DMI-arbeidet i Egypt. 
Det er vanskelige forhold i landet.

• Be for økonomien i DMI og for 
alle medarbeiderne ute som bare fikk 
40% av lønnen i forrige måned.

Bønnetemaer
Vi kan sørge for at du får skatte-fritak 
for gaver til DMI. Ordningen gjelder for 
gaver over 500 kr. pr. år. Øvre tak for 
skatte-fritak er 12.000 kr. pr. år. Om du 
sender oss navn, fødselsnummer og 
adressen din på e-post eller i lukket 
konvolutt vil vi ordne dette. Om du 
også vil ha AvtaleGiro, gi oss beskjed, 
så sender vi deg et skjema for dette.  

Send opplysningene til 
post@dminorge.no eller som brev til 
DMI Norge, Postboks 19 
Bekkelagshøgda, 1109 Oslo.

NB! Siste frist for for å melde inn 
ønske om skattefradrag for 2012 er 
31.12.2012.

Styreleder:
Heidi Woll
heidi.woll@dminorge.no
+47 996 97 653 

Daglig leder: 
Gunnar Dehli
gunnar.dehli@dminorge.no
+47 900 30 181

Grunnleggere av DMI

Misjonær og internasjonal leder:

Lill og Neville Muir

lill@deafmin.org 

+61 3 9769 7097 (Australia)

+47 930 67 664 (Norge)

DMIs	  kontonumre

Generelle gaver:

7877 08 35983

Fadder/skolestøtte:

1202 22 18326

Davao skolesenter:

1202 57 79957 

Medarbeiderstøtte:

1503 17 64243

Uganda kurs/konf. senter:

1202 22 18407

Skatte-‐fradrag	  	  
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Postadresse:
Pb 19 Bekkelagshøgda, 
1109 Oslo

Org.nr: 884 690 242

Besøksadresse:
Kongsveien 82, 
1177 Oslo

post@dminorge.no

Månedens	  portrett
Av	  Gunnar	  Dehli

Josephat fra Kenya ble døv som 
8-åring. Døvheten kom etter at 
han ble slått hardt gjentatte 
ganger i hodet av en lærer. Han 
hadde for mange feil i 
besvarelsen sin. Samtidig ble 
han syk av Malaria. Etter det 
hørte han ikke mer.
Moren fikk ham etter hvert inn på en 
døveskole. Da han var ung møtte han 

Besøk oss på internett:

www.dminorge.no

en døv mann som fortalte om Jesus. 
Dette gjorde sterkt inntrykk på den 
unge mannen og skulle få konsek-
venser for resten av livet hans. En natt 
så han seg selv som predikant i en 
drøm. Han kunne ikke skjønne hva 
dette skulle bety, men etter hvert ble 
det klart for han at det var Gud som 
kalte han til å bli pastor. Han sluttet i 
renholder-jobben han hadde fått.
I 4 år studerte han på en bibelskole - 
uten å ha noen døvetolk. Han fikk 
kopiere medstudenters forelesnings-
notater og han leste bøker. Slik 
gjennomførte han presteskolen. 
Josephat er den eneste døve pastoren i 
Kenya med utdanning.
I dag er han gift med Patricia og de har 
to barn. Han er blitt pastor for 
Immanuel Church of the Deaf, Nairobi. 
Her er det over 200 døve med. Han har 
også tilsynet med DMIs 37 menigheter 
for døve rundt i Kenya, der 1-2.000 
døve hører til. I DMIs Internasjonale 
styre representerer han Afrika.

Josephat Mulongo Iyadi
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